
PROTOKOLL 

År 2014, den 27. mai, ble det holdt forhandlinger mellom Spekter-Helse og Delta, Parat og 
Bibliotekarforbundet vedrørende revisjon av den delen av overenskomsten som gjelder 
forbundenes medlemmer i overenskomstområde 10 Helseforetak. 

Forhandlingene ble ført på grunnlag av protokoll fra de innledende sentrale forhandlingene 
mellom Spekter og YS Spekter datert 7. april 2014 og avtale om forhandlingssystem i område 
helseforetak datert 4. desember 2012. 

Til stede på ett eller flere møter: 

For Spekter-Helse: 
Anne-Kari Bratten 
Cathrine C. Hennig 
Stein Gjerding 
Olav Klausen 
Anne Biering 
Hilde Christiansen 
Knut Langeland 
Sveinung Aune 
Berit Berntsen 
Arild Bryde 
Bjørn Henriksen 
Elin Ødegård 
Ingvild Dahl Dørnes 
Marte Båtstrand 
Olav Kvam 
Ranjit Kaur 
Stian Bøe 
Wenche Eikens 

For forbundene i YS: 
Lizzie Ruud Thorkildsen 
Trond Ellefsen 
Gisle Salem 
Roy Tommy Jensen 
Knut Asle Byklum 
Renate Messel Hegre 

Bodil Røkke 

I BESTEMMELSENE i OVERENSKOMSTEN 

Bestemmelsene i overenskomstens nasjonale del (A2) prolongeres med følgende endringer: 

Pkt 1.7 Deltid/fortrinnsrett 

Siste ledd endres slik: 
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Arbeidsgiver skal generelt informere og drøfte bruk av deltidsstillinger med de tillitsvalgte. 
De lokale parter skal drøfte og utarbeide retningslinjer for bruk av deltidsstillinger. 

I I ØKONOMI 

Det gis et generelt tillegg på 3,5 % til alle medlemmer i stillingsgruppe 1-5, minimum kr 
10.000. 

Øvrige medlemmer som er omfattet av overenskomsten gis et generelt tillegg på kr 10.000. 

De generelle tilleggene er inkludert i minstelønnsendringene. Tilleggene er bruttotillegg. 
Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg. Tilleggene inkluderer tillegg gitt i de innledende 
sentrale forhandlingene. Tilleggene gis med virkning fra 1. juli 2014. 

Minstelønnsbestemmelsene endres slik med virkning fra 1. juli 2014: 

Oår 4 år 8 år 10 år 20 år 
Stillingsgruppe 1 283.000 288.000 299.000 344.000 364.000 
Stillingsgruppe 2 og 3 319.000 324.000 330.000 376.000 
Stillingsgruppe 4 369.000 376.000 388.000 425.000 
Stillingsgruppe 5 396.000 406.000 423.000 465.000 

Pkt 2.2.5 Tillitsvalgt - avlønning, endres minstelønn til kr 400.000. 

I I I LØNN TIL LEDERE 

Ledere med personal- og økonomiansvar for ansatte som får sine lønnsvilkår regulert etter 
denne overenskomstens bestemmelser, skal avlønnes over det høyeste minstelønnsnivået, jf. 
kap. IV Lønn, punkt 2.2, for dem de er satt til å lede. 

I V L O K A L E FORHANDLINGER 

Det gjennomføres lokale forhandlinger på B-dels nivå. Økonomiske tillegg gis med virkning 
fra 1. juli 2014. 

V LØNNSREGULERINGER I OVERENSKOMSTPERIODEN 

Overenskomsten er ikke til hinder for at det lokalt gis lønnstillegg i overenskomstperioden. 

V I STATISTIKK 

Partene vil etter tariffoppgjøret igangsette et arbeid for i fellesskap å se på sentrale 
tallstørrelser som er relevante for de sentrale forhandlingene. Dette vil bl.a. innebære 

DM51944 



etterberegning av foregående tariffoppgjør og beregning av overheng og lønnsglidning til 
bruk i kommende tariffoppgjør. Partene kan også ta opp andre relevante statistikkforhold. 

V I I AMBULANSEPERSONELL 

Partene er enige om at relevant kompetanse utover grunnutdanningen til stillingen som 
ambulansearbeider skal vurderes lønnsmessig dersom det er på det rene at kompetansen 
nyttiggjøres. Partene er enige om at Paramedic-utdanningen er et viktig kompetansehevende 
tiltak for ambulansepersonell. For øvrig vises til protokollens punkt LX. 

V I I I KOMPETANSE 

Det skal være en sammenheng mellom foretakenes kompetansebehov, planlagt 
kompetanseutvikling og lønn. Kompetanse erverves gjennom formell fag-/lederutdanning, 
intern eller ekstern opplæring, faglig veiledning eller som dokumentert realkompetanse. 

Hovedavtalens § 44 angir at utviklingen av kompetanse gjennom etter- og videreutdanning 
må bygge på virksomhetens nåværende og fremtidige behov. Arbeidsgiver har som angitt i 
hovedavtalens § 44 ansvar for kompetansekartlegging i virksomheten. Partene er enige om at 
slik kartlegging med forankring i hovedavtalen skal gjennomføres jevnlig som ledd i 
helseforetakenes målrettede og kontinuerlige kompetanseutviklingsprosesser. I 
lønnsvurderingen skal sammenhengen mellom foretakenes kompetansebehov og gjennomført 
kompetanseutvikling vektlegges. 

. Partene er enige om at kompetansetillegg som tidligere er gitt, eller som senere gis, skal 
komme i tillegg til sentralt avtalt minstelønn og senere minstelønnsendringer. 

I X VIDEREUTDANNING SYKEPLEIERE 

Når arbeidsgiver har vurdert behovet for videreutdanning (hovedavtalen § 44) og inngått 
avtale med sykepleier/spesialsykepleier/jordmor om permisjon til slik utdanning, skal 
sykepleieren sikres 80 % av minstelønn som sykepleier ut fra godskrevet ansiennitet 
(overenskomsten del A2 pkt. 2.2.3). 

Det skal inngås avtale mellom arbeidsgiver og sykepleier hvor også øvrige vilkår; herunder 
bindingstid, arbeid i helseforetaket under utdanningen, konsekvenser av avbrudd i 
utdanningen skal reguleres. Bindingstid skal som hovedregel avvikles i 100 % stilling i 
helseforetaket. 

Merknad: 
Bestemmelsen gjøres første gang gjeldende for de sykepleiere som påbegynner 
videreutdanning høsten 2014. 
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X PASIENTRETTEDE TELTAK 

Partene ser viktigheten av at partene i virksomhetene fokuserer på hva virksomhetenes 
fremtidige behov representerer av kompetansebehov for de ulike ansattegrupper. I denne 
forbindelse er partene enige om å sette fokus på hvordan hjelpepleiers/helsefagarbeiders 
kvalifikasjoner kan videreutvikles og styrkes for å sikre kvalitet og god pleie av pasienter. 
Dette sees i forhold til endringer og videreutvikling mht pasientbehandling, helsepolitiske 
mål, teknologiutvikling og samarbeid mellom profesjonsgrupper i oppgaveløsningen. 

X I FAGLIG UTVIKLING 

For å sikre kvalitet på tjenestene og ivareta de ansattes behov for kompetanseutvikling og 
faglig veiledning i tråd med helseforetakenes kompetansestrategier på kort og lang sikt, skal 
de lokale parter med forankring i hovedavtalens § 44, "Kompetanseutvikling" finner fram til 
hensiktsmessige ordninger for hvordan dette best bør skje. Dette gjelder også sikkerhets-
opplæring i virksomheter hvor vold og trusler er et særskilt arbeidsmiljøproblem. 

Partene viser til muligheten til dokumentasjon av realkompetanse slik dette er beskrevet i den 
innledende protokollen under punktet om realkompetanse. 

X I I LÆRLINGORDNING HELSEFAGARBEIDER 

Som ledd i den store satsingen "Bli Helsefagarbeider" som skal bidra i tilretteleggingen av 
lærlingordninger for denne målgruppen vil det legges vekt på å kartlegge og dokumentere 
helsefagarbeideres arbeidsoppgaver i helseforetakene og hvordan disse kan utvikle seg i tråd 
med de endringer som skjer. Denne dokumentasjon vil videre bli brukt som grunnlag for å 
informere og stimulere helseforetakene til tilrettelegging av lærlingopplegg for 
helsefagarbeidere. 

For å møte framtidig bemanningsbehov mener partene at det er viktig at sykehusene jobber 
med å legge til rette for økning av antall læreplasser for eksempel for 
helsefagarbeiderlærlinger. 

X I I I DRIFTSENDRINGER 

Partene viser til Hovedavtalens §§ 31 og 32 om drøftelser vedrørende omlegging av driften og 
selskapsrettslige forhold. Disse bestemmelsene skal også praktiseres i forbindelse med 
vesentlige endringer knyttet til anbud, utskilling, konkurranseutsetting, privatisering og 
fristilling. I drøftingene skal det informeres om eventuelle endringer i lønns- og arbeidsvilkår. 

X I V ENDRING AV FORETAKSSTRUKTUR I H E L S E MIDT-NORGE 

I forbindelse med integrering av Rusbehandling Midt-Norge HF med St. Olav Hospital HF og 
Helse Møre og Romsdal HF, skal partene harmonisere B-delene innen 1. november 2014. 
Lokale parter kan be om bistand fra sentrale parter. 
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X V B-DELS FORHANDLINGER FOR PARAT I SYKEHUSAPOTEKENE 

Partene lokalt skal i B-delsforhandlingene skille ut bestemmelser i B-delen fra 2012-2014 
som er regulert i overenskomsten del A2 med sikte på å unngå dobbeltregulering. 

Partene lokalt skal videre gjennomføre forhandlinger om innholdet i B-delen for 2014-2016. 

X V I ANDRE FORHOLD 

Partene er enige om at ulik organisasjonstilknytning/overenskomst kan skape utfordringer ved 
lønnsfastsettelse for arbeidstakere med tilnærmet lik utdanningsbakgrunn og arbeidsoppgaver 
på den enkelte avdeling/arbeidsplass. 

Denne utfordringen bør derfor være vurderingstema mellom partene i den lokale 
lønnspolitikken. 

X V I I MEDDELELSE AV FORHANDLINGSRESULTATET 

Resultatet av forhandlingene meddeles Spekter og YS Spekter som avtaler frister for de lokale 
forhandlingene og frister for å be om bistand. 

Til protokollen: 

I 

Overenskomstens del A2 del I I I Arbeidstid, ulempetillegg m.v. pkt. 2.5 Pensjonsgivende 
tillegg 

Partene nedsetter et partssammensatt utvalg som innen 31.12.2015 skal gjennomgå 
tariffhistorien og hensynene bak bestemmelsen samt utarbeide eventuelt nye bestemmelser 
som er nødvendige for å ivareta arbeidsgivers og arbeidstakers behov. 

Partenes rapport danner grunnlag for forhandlinger i overenskomstrevisjonen i 2016. 

For Spekter-Helse For YS-forbundene 

Anne-Kari Bratten 
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II 
Overenskomstens del A 2 del IV Lønn, pkt 2 Lønnssystem 

Partene nedsetter et partssammensatt utvalg som innen 31.12.2015 gjennomgår 
overenskomstens lønnssystem og fremmer eventuelle forslag til endringer. 

Partenes rapport danner grunnlag for forhandlinger i overenskomstrevisjonen i 2016. 

Protokolltilførsel fra YS-forbundene: 

YS forbundene påpeker behovet for at alle ansatte i helseforetakene innenfor de ulike 
tjenestene i spesialisthelsetjenesten vil ha behov for kompetanseutvikling og 
videreutdanninger for å oppfylle arbeidsgivers kompetansebehov. Vi vurderer at 
bestemmelsen pkt. VITJ om videreutdanning sykepleiere bør gjelde alle yrkesgrupper når 
arbeidsgiver har vurdert behovet for videreutdanning og gitt permisjon (hovedavtalen § 44), 
slik at avtaler gjøres likelydende det som beskrives i bestemmelsen. 
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